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Resumo 

 

O petróleo é uma mistura de substâncias orgânicas, principalmente 

hidrocarbonetos, e contém impurezas como compostos de enxofre e nitrogênio. 

A presença dessas impurezas pode levar a diversos problemas desde a 

exploração do reservatório, até sua explotação e refino. O sulfeto é um dos 

compostos de enxofre mais encontrado no petróleo e sua presença pode gerar 

consequência aos tubos durante a retirada do petróleo, como corrosão e 

incrustação, além de envenenamento de catalisadores na indústria. Por isso, a 

sua determinação e remoção são de grande importância para diversos setores 

da indústria do petróleo e diversas técnicas e abordagens vêm sendo 

estudadas para este fim. No presente trabalho foi desenvolvido um eletrodo 

compósito modificado, através da eletrodeposição de filmes metálicos, para a 

quantificação de íons como o sulfeto, através de técnicas voltamétricas, em 

amostras da indústria do petróleo. Uma metodologia foi desenvolvida para 

eletrodeposição dos filmes, além de estudos para aplicação dos eletrodos 

modificados para o estudo da cinética e eficiência de sequestrantes de H2S 

como meio de remoção do sulfeto. 

 

Palavras chave: Petróleo, sulfeto, sulfeto de hidrogênio, voltametria, filmes 

metálicos, sequestrante de H2S 

 

 

 



vi 

 

Abstract 

Oil can be defined as mixture of organic substances, mainly 

hydrocarbons, and a large number of contaminants such as sulfur and nitrogen 

compounds. These contaminants can bring problems since the exploration to 

the refining of petroleum. Sulfide is one of the most common sulfur compound 

found in oil and his presence on the gathering of oil, can cause consequences 

like corrosion, scales and even poisoning of catalysts on the industry. Your 

quantification and removal is an important step in the oil industry, and so, a 

number of technics have been studied for this matter. The present work intends 

to develop a modified composite electrode, with an electrochemically generate 

metal layer, to the quantification of ions like sulfide, thought voltammetry, in 

samples from oil industry. The methodology for electrochemically generate 

metal layers will be develop, and the application of the modified electrodes to 

the study of efficiency and kinetic of H2S scavengers for removal of sulfide will 

be determined. 

 

Keywords: petroleum, sulfide, hydrogen sulfide, voltammetry, metal layer, 

scavenger 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. PETRÓLEO 

 O petróleo é, basicamente, uma mistura de compostos orgânicos 

(hidrocarbonetos) com número de átomos de carbonos variando de um a mais 

de trinta e oito. Seu estado físico depende da porcentagem de moléculas 

pesadas ou leves que o compõem, sendo líquido em riqueza de moléculas 

maiores, e gás no caso de alta concentração de moléculas leves. 

 O petróleo é composto por centenas de substâncias diferentes, sendo 

assim praticamente impossível a separação de componentes puros ou misturas 

de composição conhecida. Por isso, a sua separação normalmente é feita em 

frações de ponto de ebulição (Thomas 2001). 

 Características como cor, densidade, viscosidade, volatilidade e estado 

físico do petróleo podem variar muito entre reservatórios. Entretanto, todos 

apresentam uma composição semelhante. A Tabela 1.1 mostra as faixas 

médias de porcentagem em peso de cada átomo presente no óleo cru. 

 

Tabela 1.1: Composição elementar do óleo cru típico (Thomas, 2001) 

Elemento Porcentagem em Peso 

Hidrogênio 11 - 14% 

Carbono 83 - 87% 

Enxofre 0,06 - 8% 

Nitrogênio 0,11 - 1,7% 

Oxigênio 0,1 - 2% 

Metais até 0,3% 
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 O petróleo se forma a partir da matéria orgânica depositada junto a 

sedimentos, exposta a alta temperatura e pressão, por um longo período de 

tempo. O tipo formado depende diretamente da constituição da matéria 

orgânica original e da intensidade do processo térmico atuante sobre ela. 

Recém-formado, é necessário que ocorra a migração do petróleo para 

algum tipo de armadilha geológica, garantindo a sua acumulação. Esta 

armadilha é composta basicamente da combinação de rocha reservatório e 

rocha selante. A rocha reservatório deve possuir natureza porosa. A 

característica essencial para a rocha selante é a sua impermeabilidade e 

plasticidade, para que esta se mantenha impermeável mesmo após sofrer 

deformações (Thomas, 2001). 

1.1.1. Exploração e explotação do petróleo 

 Para que se inicie um programa exploratório, é realizado um estudo 

sísmico em busca de rochas com potencial de serem reservatórios, como 

rochas carbonáticas e arenito, além da interpretação destes dados para definir 

os locais com o maior potencial de conter petróleo, levando em consideração o 

tamanho da bacia, a presença de armadilha geológica adequada, entre outros 

fatores. É então feita a perfuração da rocha até o reservatório para a 

determinação da presença de petróleo e um estudo de viabilidade técnica e 

econômica para validar sua explotação. Após esta etapa é feita a completação 

do poço, que é definido por Thomas (2001) como o conjunto de operações 

destinadas a equipar o poço para produzir óleo e gás (ou ainda injetar fluidos 

no reservatório). Garcia (1997) afirma que uma boa completação é aquela que 

observa os aspectos de segurança, operacionais e econômicos.  
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Durante a explotação do petróleo é muito importante a manutenção da 

pressão do reservatório. Como é de se esperar, a pressão interna do 

reservatório é muito superior a pressão externa, pois este se encontra a 

quilômetros de profundidade. Essa alta pressão faz com que o gás e óleo 

dentro do reservatório se encontrem em uma única fase e gera um fluxo 

constante de saída de fluido através da tubulação no poço perfurado. Em todo 

reservatório existe uma pressão de saturação, que é a pressão de bolha da 

mistura de gás e óleo. Sendo assim, ao atingir essa pressão, o gás começará a 

se separar do óleo e pela sua menor densidade, será expulso do poço primeiro, 

causando assim problemas na plataforma em função da sua expansão em 

menores pressões. Para evitar a perda de vazão de produção e a queda da 

pressão até o ponto de bolha, são utilizados métodos de recuperação (Rocha, 

2002). 

Estes métodos tentam interferir nas características do reservatório que 

influenciam a retenção do petróleo, não sendo necessário esperar o declínio na 

produção para se iniciar a intervenção por métodos de recuperação. É até 

indicado que sejam aplicados estes métodos antes do tempo de saturação, 

para manutenção da pressão do poço, de forma a manter o fluxo de produção 

constante e evitar que a pressão de saturação seja atingida. 

Os métodos de recuperação podem ser divididos em métodos 

convencionais e especiais.  O método convencional se resume a injeção de um 

fluído com a finalidade de deslocar o óleo para fora dos poros da rocha e 

realizar a manutenção da pressão do reservatório. Os métodos especiais 

contemplam métodos químicos, térmicos e miscíveis, que são usados 
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normalmente em poços constituídos de óleo de alta viscosidade, ou quando há 

elevadas tensões interfaciais entre o fluído injetado e o óleo (Souza, 2010). 

1.1.2. Água de formação, injeção e produção 

No interior dos reservatórios de petróleo é encontrado, além do gás e do 

óleo, um tipo de água característico do poço, chamado de água de formação 

(A.F.). A composição da água de formação varia de acordo com a formação 

geológica do poço. Altas concentrações de metais alcalinos e alcalinos terrosos 

são comuns graças ao longo tempo de contato com as rochas do reservatório. 

Com a utilização do método convencional de recuperação, a injeção de 

água no reservatório é uma opção muito usada principalmente no caso de 

plataformas de petróleo offshore. O uso da água do mar é uma opção 

economicamente barata e de fácil aplicabilidade, devida a grande quantidade 

de água disponível e da proximidade ao reservatório. Esta água é denominada 

água de injeção (A.I.). A mistura dessas águas resultará na água produzida 

(A.P.), que será obtida junto ao petróleo explotado (Rocha, 2002). A Tabela 1.2 

apresenta os principais constituintes da água de formação e de injeção (água 

do mar). A Figura 1.1 mostra um esquema da explotação de petróleo em 

plataforma offshore com utilização de injeção de água do mar. 

Na água produzida, devido à incompatibilidade entre as águas de 

injeção e formação, ocorrerá a precipitação de sais, que levará a incrustação 

destes nos tubos de produção de petróleo. A incrustação de sais acarretará em 

problemas como a diminuição do seu diâmetro, causando uma diminuição da 

vazão de produção e, dependendo de sua gravidade, pode chegar a bloquear 

válvulas e tubos. Para evitar a precipitação e incrustações de sais, podem ser 
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utilizados diferentes artifícios, como inibidores de incrustação, que agem 

complexando os cátions em solução (Jordan, 2004). 

 

Figura 1.1. Esquema da explotação de petróleo com injeção de água do mar.  
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Tabela 1.2: Principais constituintes da água do mar e um exemplo de água de 

formação (concentrações em mgL-1) 

Constituintes Água do mar (A.I.) Água de formação (A.F.) 

Na+ 
11500 33500 

K+ 
226 554 

Ca2+ 
504 2760 

Mg2+ 
1390 374 

Sr2+ 
9 415 

Ba2+ 
1 229 

HCO3
- 150 968 

Cl-
 

21300 59100 

SO4
-2 

2834 14 

pH (20ºC) 8,02  7,95  

 

As incrustações mais comumente encontradas na produção de petróleo 

são sulfato de bário, de cálcio e de estrôncio, e carbonato de cálcio. Essa 

precipitação pode ocorrer por diversos motivos, como a alta concentração de 

sulfatos na água do mar. Além disso, ocorre uma queda da pressão ao longo 

da tubulação envolvida na explotação de petróleo, que pode levar ao 

desprendimento natural de CO2, que alterará o equilíbrio da reação abaixo, 

levando a precipitação de carbonato de cálcio (Duarte, 2010). 

 

 Ca2+(aq) + 2HCO3
-(aq)  CaCO3(s) + CO2(g) + H2O (l) 

 

A incrustação de sais de sulfeto é considerada exótica, por ocorrer em 

poços com formação mineralógica rica em zinco e/ou chumbo, que causa a 

presença destes íons em solução na água de formação. Esse tipo de 
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incrustação é normalmente encontrado em poços com elevada temperatura e 

elevada pressão (Tortolano, 2014). Além disso, a corrosão dos tubos leva a um 

aumento na concentração de ferro em solução, que levará a este tipo de 

incrustação. Por isso, é mais comumente encontrado o caso de incrustações 

de sulfeto de ferro, seguido dos demais sulfetos. O produto de solubilidade de 

cada um desses sulfetos metálicos é descrito a seguir: 

 

 FeS: Kps = 8 x 10-19 

 ZnS: Kps = 3 x 10-23 

 PbS: Kps = 3 x 10-28 

 

A presença destes sais em solução, principalmente o sulfeto de ferro, 

provoca uma interferência nos processos de separação do petróleo, pois causa 

uma estabilização em emulsões na interface água-óleo. Outro problema gerado 

pela incrustação deste sal é uma corrosão localizada no ponto de incrustação 

do sal ao tubo de explotação de petróleo (Larsen 2014). Além destes íons, é 

necessária a presença de sulfeto ou H2S para a ocorrência da incrustação dos 

sulfetos metálicos. 

 

1.2 SULFETO 

Como visto anteriormente, o enxofre é o terceiro elemento mais 

abundante encontrado no petróleo. Ele pode ocorrer na forma de sulfeto, 

polissulfetos, benzotiofenos e derivados, moléculas policíclicas, sulfeto de 

hidrogênio, dissulfeto de carbono, entre outros (Thomas, 2001). 
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Estes compostos são encontrados em todos os tipos de petróleo, e 

causam diversas dificuldades como aumento da corrosividade, incrustações de 

sais e envenenamento de catalisadores utilizados nos processos de 

transformação. Sua combustão gera SO2 e SO3, gases tóxicos, que além de 

poluir o meio ambiente, aumentam a ocorrência de chuvas ácidas.  

 

1.2.1 Especiação e fontes do sulfeto 

 O sulfeto de hidrogênio (H2S) é um gás altamente tóxico, corrosivo e 

inflamável, e é caracterizado pelo odor de ovo podre. A exposição a este gás 

pode levar a náusea e vômito, irritação na pele e nos olhos. Sua inalação em 

grandes quantidades pode ser fatal. O limiar de odor que pode ser detectado 

pelo ser humano é de 10 μg m-3 de acordo com o OEHHA (Office of 

enviromental health hazard assessment). 

Em meio aquoso, H2S atua como um ácido fraco e está em equilíbrio 

com o bissulfeto (HS-) e o sulfeto (S-2). Suas constantes de dissociação ácida 

(Ka) são: Ka1 = 1,1 x 10-7; Ka2 = 1,3 x 10-14. A Figura 1.2 mostra os coeficientes 

de distribuição, α(alfa), em relação ao pH para o H2S em solução. 

A presença de sulfeto de hidrogênio em reservatórios de petróleo é 

oriunda de diversas fontes. Além da formação natural no poço, o H2S pode ser 

formado a partir da redução de sulfatos, tanto por bactérias redutoras de sulfato 

(BRS), como através de sequências carbonático-evaporísticas (comumente 

encontrada nas bacias da margem continental leste brasileira). Os evaporitos 

provêm o sulfato ao meio que tem sua redução catalisada pelas rochas 
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carbonáticas (Rodriguez, 1993). Além da redução de sulfatos, sua formação 

pode ocorrer através do craqueamentode hidrocarbonetos sulfurados.  
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Figura 1.2: Distribuição constante de dissociação, alfa, versus pH do meio para o 

ácido sulfídrico. 

 

Diversas técnicas podem ser usadas para a eliminação do H2S nos 

poços de petróleo, como a utilização de leitos de zinco ou ferro, a purificação 

com líquidos cáusticos ou a aplicação de sequestrantes de H2S. O ultimo 

método é geralmente o mais efetivo de acordo com Jordan et al. (2004). 

 

1.2.2. Principais formas de determinação 

 A determinação do sulfeto vem ganhando cada vez mais importância 

devido a problemas causados pela alta toxicidade do H2S e por sua presença 

em diversos setores da indústria. Além disso, o risco ocupacional aos 

trabalhadores desta área também é um fator que causa a necessidade de 

métodos rápidos e eficazes para sua detecção e determinação. 
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 Em razão da reatividade do sulfeto, diversas técnicas e metodologias 

podem ser utilizadas para sua determinação. As mais comuns são a 

espectrofotometria, cromatografia e eletroanálise. Técnicas clássicas como as 

titulações também podem ser usadas, porém são mais limitadas, devido às 

dificuldades operacionais causadas pela alta volatilidade do ácido sulfídrico, e a 

existência de interferentes (Lawrence et al., 2000). 

 Em espectrofotometria, o método mais utilizado para determinação de 

sulfeto é o teste de azul de metileno. Este teste envolve a reação do sulfeto 

com o N,N-dimetilfenil-1,4-diamina (DMPD), na presença de uma pequena 

quantidade de íons de ferro, gerando o azul de metileno como produto. A 

Figura 1.3 mostra um esquema dessa reação. 

Figura 1.3 – Esquema da reação entre sulfeto de hidrogênio e DMPD para 

formação de azul de metileno (Lawrence et al., 2000) 

 

 A quantificação do sulfeto é feita através da medição da absorbância do 

azul de metileno, que apresenta um máximo em 670 nm. Além da 

espectrofotometria direta, técnicas como fluorescência e cromatografia a 

líquido de alta eficiência (CLAE) também podem ser usadas para determinação 

do azul de metileno formado. Apesar de ser uma técnica considerada antiga 

para a determinação de sulfeto, seu limite de detecção pode chegar até 0,01 

mg L-1, que é um bom limite mesmo comparado a técnicas mais recentes. 
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 Diversas técnicas eletroquímicas podem ser usadas para a 

determinação deste íon. Em potenciometria, o sistema mais comum envolve 

um eletrodo seletivo de sulfeto baseado no sulfeto de prata. Porém, esse 

sistema apresenta tempos de resposta longos, desvios à equação de Nernst e 

sofre de envenenamento do eletrodo de referência pelo próprio sulfeto, o que 

limita sua aplicabilidade. Vallejo et al. (2001) utilizou um sistema 

potenciométrico para determinação de sulfeto em fase líquida e sólida, obtendo 

limites de detecção na faixa de 0,03 mg L-1 e 0,09 mg Kg-1. 

 Além da potenciometria, sistemas galvânicos também podem ser usados 

para a determinação de sulfeto ou sulfeto de hidrogênio. A abordagem mais 

usada envolve a utilização de uma célula de Clark modificada com um arranjo 

de dois eletrodos. Uma célula de Clark consiste de um sistema contendo um 

cátodo e um anodo, e uma solução eletrólito separado do meio por uma 

membrana semipermeável a gás. A determinação é feita com a utilização de 

uma solução de ferrocianeto em contato com uma membrana porosa que 

captura o H2S na forma de HS- enquanto o gás a atravessa. O bissulfeto então 

é oxidado pelo ferrocianeto e essa reação é monitorada pelos eletrodos 

(Jeroschewski et al., 1994). Esta técnica também pode ser feita com o uso de 

uma célula amperométrica. Um esquema da montagem desses sistemas é 

mostrado na Figura 1.4. 
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Figura 1.4: (A) Sistema galvânico baseado na reação do bissulfeto com 

ferrocianato. (B) Um sistema amperométrico utilizando a mesma reação, porém 

com utilização de um potenciostato para geração de corrente (Traduzido de 

Lawrenceet al., 2000) 

 

Cromatografia a gás e CLAE são técnicas que podem ser aplicadas para 

a determinação de sulfeto em diversas matrizes, graças a sua grande 

capacidade de separação. A determinação deste íon é feita, na maioria dos 

casos, através da derivatização do sulfeto e a determinação do composto 

formado. Diversos detectores podem ser utilizados, dependendo das 

características do derivatizado e da matriz utilizada. Utilizando estas 

metodologias, chega-se a um limite de detecção de 0,32 μg L-1 (Ogasawara et 

al.,1991 e Bérubé et al., 1998). 
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Técnicas como cromatografia de íons, eletroforese capilar, fluorescência, 

entre outras, também são usadas para a determinação de sulfeto ou sulfeto de 

hidrogênio.  

 

1.2.3. Determinação amperométrica de sulfeto 

 A determinação amperométrica do sulfeto ou ácido sulfídrico a partir da 

formação de sulfetos metálicos na superfície de eletrodos é comumente usada 

com eletrodos à base de mercúrio e prata. Esta técnica se baseia na reação 

entre o sulfeto e a superfície metálica, formando o sulfeto metálico. Após a 

reação, o sulfeto metálico é desfeito e removido da superfície pela aplicação de 

potencial. A corrente anódica gerada pode então, ser relacionada à quantidade 

de sulfeto presente na solução. Esta abordagem é uma forma de stripping 

anódico. 

 Voltametria também pode ser usada em conjunto ao stripping anódico. 

Esta técnica se baseia na deposição, associada ou não de aplicação de 

potencial, do analito à superfície do eletrodo, seguida de uma varredura de 

potencial, partindo de um potencial negativo para positivo, que remove o analito 

da superfície e gera uma corrente proporcional à quantidade de analítico 

adsorvida ao eletrodo. Essa abordagem é muito usada nos casos em que 

ocorre a formação de sais insolúveis por reação entre o eletrodo e o analito 

(Wang, 2006 e Scholz, 2010). 
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1.3. ELETRODOS COMPÓSITOS 

 Eletrodos quimicamente modificados (EQM) são usados com o objetivo 

de aumentar a seletividade, sensibilidade e/ou aplicabilidade de um eletrodo 

para detecção de um ou mais analitos. Existem diversas formas de modificação 

de um eletrodo, sendo as principais a modificação da superfície, que será 

explicada com detalhes mais a frente, e a modificação do eletrodo como um 

todo (bulk modification). Uma das formas de modificação do eletrodo base é a 

utilização de materiais compósitos (Pereira et al., 2002). 

 Materiais compósitos são caracterizados pela mistura de dois ou mais 

componentes para formação de um material com características físico-

químicas de ambas as fases, e novas características resultantes da mistura. 

Normalmente, é combinada uma fase condutora, como carbono, e um material 

isolante, como polímeros, resinas ou óleos. Apesar de aparência homogênea, 

apresentam heterogeneidade quando analisados microscópica e 

atomicamente. Estes materiais são largamente usados pela sua resistência 

mecânica, sua aplicabilidade em ampla faixa de pH e em diferentes solventes 

(Vasiliev & Morozov, 2001). 

 O carbono apresenta diversas formas alotrópicas, como carbono vítreo, 

grafite, nanotubos e fulerenos, grafenos e diamante. Isto dá uma grande 

flexibilidade para o desenvolvimento de diferentes eletrodos. Carbono vítreo, 

grafite e fibra de carbono são exemplos de formas típicas usadas. O carbono é 

de grande aplicação para a eletroquímica e eletroanalítica, pois pode ser usado 

em uma grande janela de potencial, é inerte, possui baixa resistência e 

corrente residual, além de ser relativamente barato (Villalba & Davis, 2008 e 

Campbell, 2013). 
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 A utilização de carbono para criação de materiais compósitos é feita em 

larga escala, devido a seu baixo custo e versatilidade. Normalmente é utilizado 

na forma de grafite em combinação com diversos compostos como óleo 

mineral, parafina e resinas epóxi, para a criação de eletrodos. Além disso, 

graças a sua consistência pastosa, a deposição de modificadores químicos a 

sua matriz é facilitada, sendo assim, ideal para a modificação de sua superfície.

 Os materiais isolantes têm o papel de aglomerar a dispersão de pó de 

grafite, e conceder ao material propriedade mecânica e estabilidade. Além 

disso, a proporção entre o material condutor e o isolante terá direta 

proporcionalidade na reatividade da superfície eletródica e na relação sinal e 

ruído (Azevedo, 2014 e Saito & Kikuchi, 2014). 

  

1.3.1 Combinação Grafite-epóxi 

 O grafite é uma das formas alotrópicas mais comuns do carbono. Sua 

estrutura é formada por folhas idealmente infinitas, paralelas e sobrepostas de 

grafeno. A sua condutividade é explicada graças a sua estrutura cristalina e 

hibridização, pois possuem ligações sp2 que apresentam o orbital pz 

perpendiculares às folhas, gerando assim uma alta densidade elétrica livre. 

Sendo assim, ocorrerá a transferência de elétrons entre as diversas estruturas 

aromáticas em série, gerando efetivamente uma condutividade. 

As resinas epóxi são polímeros orgânicos, utilizadas em diversos 

processos quando existe a necessidade de matérias termorresistentes, 

isolantes e adesivos. Esta resina apresenta uma característica única entre as 

resinas termoendurecíveis, que é a não produção de resíduos voláteis durante 
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a reação de sua formação. A Figura 1.5 representa a reação de formação deste 

polímero (Azevedo, 2014). 

 

Figura 1.5: Esquema da polimerização das resinas epóxi 

 Em proporções adequadas, a pasta formada pela mistura destes 

compostos poderá ser usada para a obtenção de eletrodos. Uma característica 

muito importante desta pasta é a sua moldabilidade. Quando aplicada em um 

molde, dado o tempo de sua cura, o eletrodo formado irá preservar sua forma e 

tamanho. Por conta disso, este compósito pode ser aplicado a diversas 

situações e adaptado a diferentes cenários de acordo com a necessidade. 

 

1.4. ELETRODEPOSIÇÃO DE FILMES METÁLICOS 

 Como dito anteriormente, EQM são planejados com o objetivo de 

aumentar a sensibilidade e seletividade do eletrodo para determinação de um 

ou mais analitos. A modificação da superfície do eletrodo pela deposição de um 

reagente é muito utilizada com esta finalidade. De acordo com Pereira et al. 

(2002) a deposição pode ser feita através de diferentes mecanismos, sendo os 

mais comuns, a adsorção e a ligação covalente. 
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A adsorção é, basicamente, a incorporação de compostos a superfície 

do eletrodo, através do contato deste com uma solução do agente modificador, 

ou por aplicação de potencial no eletrodo em contato com esta solução. Esta 

abordagem é a forma mais simples e direta de modificação da superfície de um 

eletrodo e, por conta desta simplicidade, a deposição apresenta uma maior 

fragilidade. 

A ligação covalente se baseia na incorporação do composto à superfície 

do eletrodo através da reatividade entre eles. Este método produz uma 

modificação mais estável, porém sua aplicabilidade é mais restrita devido à 

necessidade da ocorrência de uma reação entre o eletrodo e o agente 

modificador.  

A deposição de filmes metálicos é feita através da aplicação de um 

potencial negativo, com o eletrodo mergulhado em uma solução contendo íons 

do metal desejado. Com a aplicação do potencial negativo, os íons em solução 

são reduzidos à sua forma metálica, sendo adsorvidos ao eletrodo. O potencial 

aplicado, geralmente, é inferior ao potencial de redução do metal, para garantir 

uma redução mais rápida e eficiente. Normalmente, a solução dos íons 

metálicos é ajustada a um pH ácido, que favorecerá a formação da espécie 

metálica reduzida, e o ácido ou tampão servirá de eletrólito suporte para a 

eletrodeposição (Pereira et al., 2002). 

Níquel e cobre apresentam uma baixa solubilidade de seus sulfetos, 

conforme seus valores de Kps, o que favorece a aplicação de stripping anódico 

para determinação de sulfeto em solução: 

 

 Kps (CuS) = 8,0 x10-37 
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 Kps (NiS) = 1,3 x 10-25 

Por este motivo, a eletrodeposição de filmes destes metais pode ser avaliada 

quanto a sua aplicação na quantificação de sulfeto. 

Como visto anteriormente, a aplicação desta técnica para detecção de 

sulfeto se baseia na utilização de um eletrodo metálico que forme sulfetos 

metálicos insolúveis. Porém, não é necessária a utilização de um eletrodo 

puramente metálico; outra abordagem a esta técnica é a formação de filmes 

metálicos na superfície de um eletrodo antes da sua utilização para a 

determinação de sulfeto. Nesses casos, não existe a necessidade da compra 

de um eletrodo mais caro e que precisa de um cuidado maior de preparação e 

armazenamento, a utilização de eletrodos com deposição de filmes é uma 

forma de simplificar essa abordagem. 

2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

 Obtenção de eletrodos modificados, a partir da eletrodeposição de filmes 

metálicos em material compósito, para aplicação em amostras da 

indústria do petróleo. 

2.2. ESPECÍFICOS 

 Montagem e avaliação dos eletrodos compósitos, 

 Modificação por eletrodeposição de filmes metálicos, 

 Caracterização dos eletrodos modificados através de técnicas 

voltamétricas, 

 Avaliação da aplicabilidade do eletrodo modificado na determinação de 

sulfeto em matriz salina, 
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 Aplicação na avaliação da atividade de sequestrante de H2S nas 

amostras simuladas. 

3.EXPERIMENTAL 

3.1. REAGENTES E SOLUÇÕES 

 Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico 

(P.A.) e as soluções foram preparadas com água purificada (resistividade > 

18,2 MΩ) em sistema Milli-Q (Millipore). Todos os reagentes usados são da 

VETEC Química Fina. 

Listagem dos reagentes utilizados: 

 Cloreto de potássio 

 Ferrocianeto de potássio 

 Acetato de sódio 

 Ácido acético glacial 

 Hidróxido de sódio 

 Cloreto de níquel hexa-hidratado 

 Sulfato de níquel hexa-hidratado 

 Sulfato de cobre penta-hidratado 

 Ácido sulfúrico 

 Cloreto de sódio 

 

Solução de cloreto de potássio: 

A solução de cloreto de potássio 0,50 mol L-1 foi preparada a partir de 1,8670 g 

de cloreto de potássio em 50,0 mL de água Milli-Q. 

Solução de ferrocianeto de potássio: 

A solução de ferrocianeto de potássio 0,05 mol L-1 foi feita a partir de 0,0823 g 

em 50,0 mL de solução de cloreto de potássio 0,50 mol L-1. 
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Solução tampão de acetado pH  4: 

A solução tampão de acetato, com pH igual a  4, foi preparada a partir de 

6,9106 g de acetato de sódio (0,17 mol L-1) e 1,4 mL de ácido acético glacial 

(0,05 mol L-1) em 500,0 mL de água. 

Soluções para eletrodeposição: 

Sulfato de cobre penta-hidratado: A solução de sulfato de cobre penta-

hidratado 0,6 mol L-1 foi preparada a partir de 15,66 g do sal em 100,0 mL de 

solução de ácido sulfúrico 1 mol L-1. 

Cloreto de níquel hexa-hidratado: Foram preparadas duas soluções com 

concentrações diferentes. A solução de 0,1 mol L-1 foi preparada a partir de 

1,1885 g em 50,0 mL de solução tampão de acetato, pH 4. A solução de 1 mol 

L-1 foi preparada a partir de 11,8850g em 50,0 mL de solução de tampão 

acetato, pH 4. 

Sulfato de níquel hexa-hidratado: a solução de 0,4 mol L-1 de sulfato de 

níquel hexa-hidratado foi preparada a partir de 5,257 g em 50,0 mL de solução 

tampão de acetato, pH 4. 

Padrões de Sulfeto: 

Foram usadas quatro soluções estoque de padrão de sulfeto, uma de sulfeto 

de amônio e três de sulfeto de sódio. As soluções estoques foram preparadas a 

partir da diluição de estoques já existentes. Todas as soluções foram ajustadas 

para pH = 12 com adição de 0,01 mol L-1 de NaOH. 

Sulfeto de amônio: Foram feitas sucessivas diluições de uma solução a 20% 

(m/m) de sulfeto de amônio (1,51 mol L-1) até chegar-se a uma concentração 

de 0,00156 mol L-1 (50 mg L-1). 
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Sulfeto de sódio: Foi feita a diluição de uma solução de sulfeto de sódio 

(0,0625 mol L-1) para concentração de 0,0025 mol L-1 (80 mg L-1), 0,00125 mol 

L-1 (40 mg L-1) e 6,25 x 10-4 mol L-1 (20 mg L-1).  

3.2. INSTRUMENTAÇÃO 

 As medições voltamétricas foram realizadas através de um sistema 

amperométrico. Sistemas amperométricos são células eletroquímicas 

compostas por um potenciostato (gerador/medidor de corrente/potencial) 

acoplado a dois ou três eletrodos, imersos em uma solução eletrolítica. No 

caso deste trabalho, foram utilizados dois potenciostatos, o IviumCompactStat 

(IviumTecnologies) e o EmStat (PalmSens). Porém, devido à limitação 

instrumental do EmStat (baixo limite de resistência/aplicação de corrente), este 

foi usado apenas para a determinação de área eletroativa do eletrodo base 

sem modificação, sendo o Ivium utilizado para as demais medições. Foram 

usadas células contendo três eletrodos, sendo um contra-eletrodo de fio de 

platina, um eletrodo de referência de Ag|AgCl e um eletrodo compósito de 65% 

de grafite e 35% de epóxi como eletrodo de trabalho, com ou sem modificação 

na superfície. Os recipientes utilizados, o volume de solução e o eletrólito-

suporte variaram entre os experimentos usados. A Figura 3.1 mostra a célula 

amperométrica de três eletrodos. 
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Figura 3.1: Célula amperométrica de três eletrodos, sendo (a) eletrodo 

compósito (trabalho), (b) contra eletrodo de fio de platina e (c) eletrodo de 

referência de Ag|AgCl 

 

3.3. OBTENÇÃO DO ELETRODO COMPÓSITO 

 O eletrodo compósito base foi feito seguindo as instruções dadas na 

literatura (Azevedo, 2014), à partir de uma mistura de 65% de carbono grafite 

com 35% de resina epóxi. O grafite e a resina foram misturados e a pasta 

resultante foi adicionada a uma seringa de insulina modificada para formar o 

eletrodo, juntamente a um fio de cobre. A seringa foi então presa, sob pressão, 

em um torno por 24h, seguido de moldagem e polimento da superfície. Um 

fluxograma das etapas para a fabricação do eletrodo é visto na Figura 3.2. 

Seguindo esta metodologia, foram obtidos cinco eletrodos para uso 

neste trabalho. Estes eletrodos foram testados contra um sistema de 

(a)

 

(b)

 

(c)
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ferrocianeto para avaliação de sua área eletroativa e capacidade em corrente 

anódica e catódica. 

 

Figura 3.2: Fluxogramapara fabricação do eletrodo compósito de grafite-epoxi. 

(Adaptado de Azevedo, 2014) 

 

3.4. AVALIAÇÃO DO ELETRODO BASE 

 Para avaliação do eletrodo base, realizou-se um experimento com os 

eletrodos frente a um sistema reversível de ferrocianeto-ferricianeto, com 50,0 

mL de eletrólito suporte KCl 0,5 mol L-1, em um bécher. 

 As medidas foram realizadas em sete diferentes velocidades de 

varredura, entre 0,10 e 0,01 V s-1, com potencial entre -200 e 800 mV.  

 Primeiramente, é feito a medida do branco (solução de cloreto de 

potássio 0,5 mol L-1) em cada velocidade de varredura; após a medição dos 

brancos, adiciona-se 0,0823 g de ferrocianeto ao meio, sob agitação, até total 

solubilização do sal e, então, é realizada uma voltametria cíclica nas mesmas 

condições utilizadas para o branco. Deve-se manter a homogeneização do 
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meio com auxílio de agitador magnético entre sucessivas varreduras para 

garantir que apenas a componente difusional seja relevante. Os 

voltamogramas obtidos são subtraídos dos brancos e integrados para a 

determinação da corrente catódica e anódica (redução e oxidação). 

 

3.5. ELETRODEPOSIÇÃO DE FILMES METÁLICOS 

 A eletrodeposição de filme metálico foi realizada utilizando-se a técnica 

de cronoamperometria, que se baseia no acompanhamento da corrente versus 

tempo, sob aplicação de um potencial fixo. 

 A célula amperométrica é mergulhada em uma solução contendo íons do 

metal de interesse e, através da cronoamperometria em um potencial negativo, 

ocorre a redução dos íons para a espécie metálica na superfície do eletrodo de 

trabalho. O tempo de varredura varia de acordo com o metal, concentração da 

solução e potencial aplicado.  A eletrodeposição de cobre e níquel foi realizada 

no eletrodo base. A solução de deposição, contendo a célula amperométrica, 

deve ser borbulhada com N2, por pelo menos 5 minutos para eliminação de O2. 

 Antes de realizar o processo de eletrodeposição, é necessário o 

polimento dos eletrodos para assegurar um melhor resultado. Esse polimento é 

feito com lixa de grau 1200. Após a utilização do eletrodo, o filme metálico 

formado pode ser removido com a utilização de lixa, seguido do polimento. 

3.5.1. Eletrodeposição de cobre 

 A eletrodeposição do cobre foi realizada em um bécher contendo 50,0 

mL da solução preparada para a eletrodeposição, que contém íons Cu2+ em 

concentração de 0,6 mol L-1. O potencial de deposição aplicado foi -500 mV, 
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com tempo de 20 minutos para formação do filme. Caso necessário, deposita-

se por mais 10 minutos para assegurar a formação completa do filme. 

 

3.5.2. Eletrodeposição do níquel  

 A eletrodeposição do níquel foi feita em um bécher contendo 50,0 mL da 

solução de deposição de sulfato de níquel com concentração de 0,4 mol L-1. O 

potencial de deposição aplicado foi -1000 mV, com tempo de deposição de 20 

minutos para a formação do filme. Se necessário, realiza-se mais 10 minutos 

de deposição para garantia da formação completa do filme. 

 

3.5.3. Estabilização do filme 

 A ativação e estabilização do filme foi feita em um bécher contendo 50,0 

mL de eletrólito suporte de tampão acetato (pH 4) através de voltametrias 

cíclicas consecutivas. Dez varreduras foram realizadas entre os potencias de -

500 e 1000 mV, onde pôde se observar uma queda no sinal até a estabilização 

do mesmo. Caso ocorra uma grande variação de sinal entre as últimas 

varreduras, é necessária a realização de mais varreduras até a estabilização. 

 

3.6. DETERMINAÇÃO DE SULFETO 

 A determinação do sulfeto foi feita por voltametria cíclica, com janela de 

potencial de -500 a 1000 mV, sendo usado o tampão acetato pH 4 como 

eletrólito suporte. O pico referente à oxidação do sulfeto foi obtido por volta de 

(8 ± 35) mV. Entre a adição do sulfeto e a varredura é necessário aguardar 1 
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minuto para garantir que ocorra a reação, até certa extensão, entre o sulfeto e 

o filme na superfície do eletrodo, para a formação do sulfeto metálico. Durante 

esse tempo, foram realizados 15 segundos de agitação, após a adição do 

sulfeto, para obter uma boa homogeneização. 

 Essa determinação foi feita em tubo falcon com tampa modificada para 

encaixe dos eletrodos e com uma pequena entrada para injeção de sulfeto com 

uso de uma pipeta automática. Isto é feito para evitar uma volatilização 

acentuada de H2S. A Figura 3.3 mostra o tubo com os eletrodos encaixados e a 

tampa modificada. 

 

Figura 3.3: Sistema adaptado para determinação de sulfeto (a) Tubo falcon com 

os eletrodos inseridos na tampa; (b) tampa modificada 

 

  

(a)

 

(b) 
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Em soluções contendo Cl- em concentrações relativamente altas (>0,1 

mol L-1), as aplicações voltamétricas são realizadas com certa limitação em 

janela de potencial, de -500 a 200 mV, visando evitar a degradação do filme 

metálico. 

 

3.7. SIMULAÇÃO DE AMOSTRA COM ADIÇÃO DE SEQUESTRANTE DE H2S 

 Inicialmente, foi preparado 50,0 mL uma solução contendo NaCl (0,5 mol 

L-1) e sequestrante de H2S (0,05%, v/v), a partir da adição de 1,462g de NaCl e 

2,5 mL de uma solução 1% (v/v) de sequestrante, avolumado em balão de 50,0 

mL. Esta solução foi definida como ‘branco’ nos estudos de sulfeto. 

 A amostra simulada foi preparada a partir de 24,0 mL da solução 

supracitada e 1,0 mL do estoque de sulfeto 0,0625 mol L-1, em balão de 25,0 

mL. 

Para determinar a concentração de sulfeto, adicionou-se 1,0 mL da 

amostra simulada em 40,0 mL de tampão acetato pH 4, seguida de sucessivas 

adições de 500 µL de estoque de sulfeto de sódio 0,0025 mol L-1 (método de 

adição padrão). As medições são feitas a cada 10 minutos, após o preparo da 

amostra simulada, por voltametria cíclica. Em função da presença de cloreto, 

foi usado um intervalo mais restrito de -500 a 200 mV. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. AVALIAÇÃO DO ELETRODO BASE 

4.1.1. Área eletroativa 

 Para o estudo da área eletroativa, foi utilizado um sistema redox 

conhecido e reversível, de maneira que a partir da corrente e da velocidade de 

varredura, fosse possível calcular a área pela 1ª lei de Fick (Eq1). O sistema 

utilizado foi o de [Fe(CN)6]
-3/[Fe(CN)6]

-4 (ferricianeto/ferrocianeto), que 

apresenta coeficiente de difusão muito próximo para ambos os íons, que são: 

0,76 x 10-5 cm2 s-1 para [Fe(CN)6]
-3 e 0,63 x 10-5 cm2 s-1para [Fe(CN)6]

-4 em 

solução aquosa contendo KCl 1 mol L-1 (25ºC) (Compton & Banks, 2011). 

Apesar da diferença de concentração usada neste trabalho (0,5 mol L-1), 

Compton & Banks (2011) determinaram que, mesmo em uma solução 10 vezes 

mais diluída, o coeficiente varia muito pouco e mantém a similaridade. 

     Eq. 1 

Sendo: 

i = corrente (A) 

n = número de elétrons 

F = constante de Faraday (96485,34 C mol-1) 

A = área eletroativa (cm2) 

J = fluxo de massa,  

D = coeficiente de difusão (cm2s-1) 

x = variação de voltagem por segundo 

t = tempo (s) 
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É necessário o direcionamento do experimento de forma que apenas a 

componente difusional seja relevante para o fluxo de massa (J).  Para alcançar 

este objetivo, foi utilizado um eletrólito suporte com concentração 100 vezes 

maior que o analito, além de ser realizada a homogeneização mecânica da 

solução entre cada varredura. Substituindo assim o coeficiente de difusão na 1ª 

Lei de Fick tem-se a equação a seguir: 

   Eq. 2 

Sendo: 

v = velocidade de varredura (V s-1) 

C = concentração (mol cm-3) 

 

 Sendo assim, utilizando um eletrólito suporte conhecido (KCl 0,5 mol L-

1), e uma concentração controlada do analito (5 mmol L-1 de K4[Fe(CN)6]), o 

calculo da área eletroativa irá depender somente da raiz quadrada da 

velocidade de varredura (v1/2) e da corrente (i). Dessa maneira, determina-se a 

área eletroativa de um eletrodo, realizando voltametria cíclica do sistema redox 

conhecido, variando a velocidade de varredura e medindo as correntes geradas 

pela oxidação e redução do composto. 

 Voltametrias cíclicas foram feitas em 7 diferentes velocidades de 

varredura: 0,01 V s-1, 0,02 V s-1, 0,03 V s-1, 0,05 V s-1, 0,075 V s-1, 0,08 V s-1, 

0,10 V s-1. A Figura 4.1 apresenta os voltamogramas obtidos pela voltametria 

cíclica do sistema ferrocianeto-ferricianeto nas diferentes velocidades de 

varredura. A partir dos resultados dessas análises, foi determinada a área 

eletroativa de cada eletrodo de trabalho. A média das áreas eletroativas foi de 
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(0,0728 ± 0,0052) cm2. A Tabela 4.1 resume os resultados obtidos para um dos 

eletrodos confeccionados, cujos valores podem ser considerados típicos para 

os demais. 

 

Figura 4.1: Voltamogramas obtidos através de voltametria cíclica do sistema 

ferro-ferricianeto (5 mmol L-1) sobre eletrólito suporte de KCl (0,5 mol L-1) em 

diferentes velocidades de varredura 

 

Tabela 4.1: Resultados obtidos por integração dos picos obtidos para um dos 

eletrodos confeccionados e área calculada (eq. 2) 

v (V s-1) Epa(V) Epc (V) ΔEp (V) ipa (A) ipc (A) ipa/ipc A (cm2) 

0,01 0,340 0,260 0,080 2,28E-05 -2,24E-05 1,02 0,0600 

0,02 0,340 0,260 0,080 4,03E-05 -3,80E-05 1,06 0,0720 

0,03 0,340 0,260 0,080 5,37E-05 -5,20E-05 1,03 0,0805 

0,05 0,340 0,260 0,080 6,49E-05 -6,43E-05 1,01 0,0771 

0,075 0,340 0,260 0,080 7,96E-05 -7,89E-05 1,01 0,0772 

0,08 0,340 0,260 0,080 8,26E-05 -8,25E-05 1,00 0,0782 

0,1 0,340 0,260 0,080 9,14E-05 -9,17E-05 1,00 0,0777 

0,1 V s
-1

 

0,01 V s
-1
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Epa = potencial de pico anódico; Epc = potencial de pico catódico; ipa = corrente de pico 

anódico; ipc= corrente de pico catódico, A = área eletroativa (M = 0,0747 ± 0,0069 cm
2
) 

 

4.1.2. Reprodutibilidade e aplicabilidade 

 De acordo com Brett & Brett (1993), existem alguns parâmetros que 

devem ser obedecidos para que um sistema seja considerado reversível em 

voltametria cíclica: 

 Razão entre as correntes de pico catódico e anódico igual a unidade; 

 A corrente é proporcional à raiz quadrada da velocidade de varredura; 

 Potencial do pico independe da velocidade de varredura; 

 Diferença entre os potenciais de picos se aproxima de 57,0/n (mV). 

A partir destas informações, pode-se avaliar a reprodutibilidade do 

eletrodo analisando a curva formada entre a corrente e a raiz quadrada da 

velocidade de varredura. Além disso, é possível comparar as curvas geradas 

para a corrente do pico catódico com a corrente do pico anódico, avaliando 

assim, a aplicabilidade do eletrodo para determinações tanto para região 

catódica quanto anódica.  

Com os dados gerados por voltametria cíclica em diferentes velocidades 

do sistema redox reversível de ferrocianeto/ferricianeto, foram obtidos gráficos 

entre as correntes de pico e a raiz da velocidade. A Figura 4.2 exemplifica um 

gráfico de corrente versus a raiz da velocidade de varredura. É possível afirmar 

que os eletrodos obtidos apresentam boa reprodutibilidade entre as medidas 

realizadas, pois todas as curvas obtidas apresentaram coeficiente de 

correlação superior a 0,99. 
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Figura 4.2: Curvas de proporcionalidade entre corrente anódica e catódica 

versus raiz da velocidade de varredura. Equações da reta: 0,3065v1/2 – 0,0004, r = 

0,9946 ( ); - 0,3135v1/2 + 0,0063, r =-0,9967 ( ) 

A Tabela 4.2 traz a relação de equações da reta obtidas para cada 

eletrodo, tanto para corrente anódica como catódica, em função das 

velocidades de varredura. À partir da comparação entre as equações e seus 

coeficientes angulares, para cada eletrodo, observa-se que este compósito 

apresenta a mesma capacidade para determinações tanto em região catódica 

como anódica, confirmando a versatilidade do material compósito. 

Tabela 4.2: Equações de reta obtidas a partir da corrente catódica e anódica 

versus a raiz da velocidade de varredura para os eletrodos estudados 

 Ipa r ipc R 

1 0,3065v
1/2

 – 0,0004 0,9946 -0,3135v
1/2 

+ 0,0063 -0,9967 

2 0,2734v
1/2

 – 0,0021 0,9959 -0,2656v
1/2 

+ 0,0031 -0,9988 

3 0,2909v
1/2

 + 0,0028 0,9934 - 0,2954v
1/2 

- 0,0015 -0,9901 

4 0,2535v
1/2

 + 0,0009 0,9980 -0,2553v
1/2 

+ 0,0004 -0,9955 

5 0,2977v
1/2

 – 0,0027 0,9954 -0,2921v
1/2 

+ 0,0026 -0,9942 
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4.2. ELETRODEPOSIÇÃO DE FILMES METÁLICOS 

4.2.1. Filme de cobre 

 A eletrodeposição do filme de cobre foi adaptada da metodologia 

utilizada por Fonseca et al. (2013), tendo como principais mudanças, o tempo 

de deposição e utilização de N2 para remoção de O2. 

 Inicialmente, a deposição foi feita sem a utilização de N2 e notou-se a 

formação de um filme poroso e mecanicamente frágil. Um tempo de deposição 

elevado (1 hora) melhorou a resistência do filme, porém era muito longo e o 

resultado ainda não foi satisfatório. Uma mudança no potencial de -500 para     

-1000 mV foi testada, mas foi observado que a redução ocorreu de forma muito 

acentuada, gerando aglomerados de cobre que não se aderiram à superfície do 

eletrodo. 

 A purga do sistema com N2, por um período de 5 minutos, permitiu a 

remoção de O2 da solução de deposição com os eletrodos mergulhados, onde 

foi observado uma melhora significativa na resistência e aparência do filme, 

apesar de ainda apresentar uma aparência ligeiramente porosa. A Figura 4.3 

mostra o filme de cobre formado com aplicação de potencial de -500 mV, por 

20 minutos, numa solução desaerada com N2. 
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Figura 4.3: Filme metálico de cobre, formado a partir da aplicação de potencial 

de -500 mV por 20 minutos, em solução previamente desaerada com N2 

 

 A estabilidade do filme foi testada e sua ativação foi obtida em solução 

tampão de acetato pH 4 por voltametrias cíclicas de -500 a 1000 mV. A Figura 

4.4 mostra um voltamograma típico do eletrodo modificado com filme de cobre 

neste eletrólito suporte. O elevado valor de corrente observado pode ser em 

função da baixa resistência do cobre e do aumento da área eletroativa pela 

adição do filme. Para avaliação da estabilidade do filme foram realizados 40 

ciclos e o aspecto do voltamograma se manteve constante entre todas as 

varreduras, com apenas uma pequena queda nos primeiro ciclos, causada, 

provavelmente, pela ativação do eletrodo.  
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Figura 4.4: Voltamograma típico do eletrodo modificado com filme de cobre 

sobre um eletrólito de tampão acetato pH 4 

 

 Em meios contendo altas concentrações de cloreto, observou-se a 

degradação do filme metálico e sua eventual solubilização completa quando 

aplicado um potencial positivo. Além disso, observou-se um pico a 170 mV que, 

provavelmente, é resultado da oxidação do Cu metálico para íons Cu2+. Nota-

se também um pequeno pico em -200 mV, referente à redução do íon Cu2+, 

formando a cobre metálico, mas em magnitude muito inferior à quantidade 

oxidada. A Figura 4.5 apresenta o voltamograma realizado do eletrodo 

modificado com filme de cobre em uma solução de tampão acetato pH 4 

contendo 0,5 mol L-1 de KCl. É válido ressaltar que a corrente sofreu uma 

queda significativa, resultante da perda de grande parte do cobre metálico. 
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Figura 4.5: Voltamograma do eletrodo modificado com filme de cobre exposta a 

uma solução de tampão acetato pH 4 contendo 0,5 mol L-1 de KCl 

 

 Com base nestes resultados, conclui-se que o eletrodo modificado com 

filme de cobre pode ser aplicado em situações que envolvam medidas em 

tampão acetato pH 4, devido sua estabilidade neste meio. Porém, sua 

aplicação em meios contendo íons Cl- deve ser avaliada, tanto em relação ao 

limite de Cl- em solução, como em novas janelas de potencial que podem ser 

aplicados para evitar a degradação do filme. 

 

4.2.2. Filme de níquel 

 Inicialmente, a eletrodeposição do níquel foi baseada na metodologia 

realizada por Giovanelli et al. (2003), que consiste em uma deposição a -2000 

mV, em uma solução contendo 5 mmol L-1 de sulfato de níquel, por 3 minutos. 
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Essas condições experimentais foram testadas mudando apenas o reagente, 

por questões de disponibilidade, para cloreto de níquel, e foi observado que 

não ocorreu deposição, nem com o aumento do tempo de exposição. Optou-se, 

então, por aumentar a concentração de cloreto de níquel para 0,1 mol L-1, mas 

tal procedimento foi sem sucesso.  

Uma modificação no potencial de deposição foi feita, de -2000 mV para  

-1000 mV e, com essa mudança, observou-se a formação de um filme, após 30 

minutos de deposição, apresentando falhas e baixa resistência mecânica. Um 

maior tempo de deposição foi aplicado, porém sem modificação no resultado. A 

aplicação de N2 na solução de deposição para eliminação de O2, resultou numa 

melhor deposição, num tempo de 45 minutos. 

Apesar da melhora no resultado, uma otimização do tempo de deposição 

foi necessária, e para isso testou-se um aumento da concentração de cloreto 

de níquel, de 0,1 para 1 mol L-1. Essa modificação resultou num tempo de 

deposição entre 15 a 20 minutos para formação de um filme resistente e 

homogêneo. 

Com a aquisição do sulfato de níquel hexa-hidratado, uma otimização de 

20 minutos de deposição, a -1000 mV, em uma solução contendo 0,4 mol L-1 

de sulfato de níquel foi obtida e usada, a partir de então, como procedimento 

padrão.  A Figura 4.6 mostra o filme de níquel formado. 
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Figura 4.6: Filme de níquel formado por eletrodeposição a -1000 mV, por 20 

minutos, em solução de 0,4 mol L-1 de sulfato de níquel hexa-hidratado 

 

A estabilização e ativação do filme de níquel foram feitas de forma 

similar ao eletrodo modificado com filme de cobre, utilizando voltametria cíclica 

de -500 a 1000 mV, em eletrólito suporte de tampão acetato pH 4. Porém, o 

comportamento do filme de níquel foi muito diferente do observado com o 

cobre. Giovanelli et al. (2003) observou a oxidação do filme de níquel e 

formação de um filme de óxido de níquel, que é mais sensível ao sulfeto. Essa 

oxidação pode ser vista na Figura 4.7, que apresenta os voltamogramas de 

estabilização e ativação do filme de níquel. Nota-se que o primeiro ciclo 

demonstra a oxidação do filme de níquel e, a partir do segundo, a corrente 

gerada vai se estabilizando até atingir um equilíbrio entre o 7º e o 10º ciclo 

realizado.   

A estabilidade do filme de níquel foi testada após as 10 varreduras 

iniciais de ativação. Foram realizados mais de 50 ciclos de -500 a 1000 mV e 

observou-se a manutenção do perfil de corrente e qualidade do filme. Sendo 

assim, pode-se concluir que o filme de níquel se mantém estável pelo menos 

50 ciclos após sua eletrodeposição e ativação. 
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Figura 4.7: Voltamogramas de estabilização e ativação do eletrodo de níquel, em 

eletrólito suporte de tampão acetato pH 4 

 

 Em soluções contendo altas concentrações de Cl-, é observado um 

aumento muito significativo da corrente gerada pelo eletrodo modificado com 

níquel a partir de 400 mV, chegando ao máximo em 1000 mV. A corrente 

aumenta de 0,2 mA, em solução tampão, até mais de 10 mA com presença de 

íons Cl- em solução. Esse comportamento, além de degradar o filme, é 

prejudicial ao potenciostato, pois atinge uma corrente muito elevada. Em 

função disto, não foi registrado voltamograma neste teste, pois a análise foi 

interrompida precocemente, para evitar danos ao instrumento. Novos testes 

foram feitos limitando a janela de potencial de -500 até 200 mV. O eletrodo com 

filme de níquel foi exposto a soluções contendo concentração de cloreto de 0,1; 
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0,3 e 0,5 mol L-1. A Figura 4.8 mostra o voltamograma obtido nesta janela de 

potencial em solução tampão acetato pH 4 com adição de 0,5 mol L-1 de KCl. 

 

Figura 4.8: Voltamograma típico de branco com o eletrodo modificado com filme 

de níquel em eletrólito suporte de tampão acetato pH 4 com 0,5 mol L-1 de KCl 

Não é visto no voltamograma nenhum pico de corrente, o que mostra 

que não está ocorrendo nenhuma modificação no eletrodo. Os resultados 

encontrados para soluções contendo 0,1 e 0,3 mol L-1 de NaCl foram 

semelhantes ao encontrado para 0,5 mol L-1. Novamente, foi necessária a 

determinação da estabilidade do filme nesta nova matriz, no qual se observou a 

manutenção da qualidade do filme e do perfil de corrente gerada por pelo 

menos 50 ciclos em todas as concentrações estudadas. 

4.3. DETERMINAÇÃO DE SULFETO 

 O procedimento utilizado para a determinação do sulfeto em filme 

metálico foi adaptado de Giovanelli et al. (2002 e 2003), com mudança no 

tempo de espera entre as varreduras e, para o caso de matrizes contendo 

cloreto, a janela de potencial. 

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300

-20

-10

0

10

20

30

i 
(

A
)

E vs Ag|AgCl (mV)



41 

 

 Vale ressaltar que o tampão utilizado possui pH igual a 4, e de acordo 

com o gráfico de dissociação do H2S (Figura 1.2, página 9), neste pH o sulfeto 

adicionado é majoritariamente transformado em H2S. 

4.3.1. Determinação no eletrodo base sem modificação e com 

filme de cobre 

 Primeiramente, foi feito um teste com o eletrodo sem modificação nas 

mesmas condições experimentais usadas para o eletrodo modificado. Para 

isso, adicionou-se alíquotas de 0,5 mL de padrão de sulfeto de sódio 6,25 x 10-

4 mol L-1, com 1 minuto de intervalo entre cada varredura e 15 segundos de 

agitação após cada adição. Não foi observada nenhuma alteração no 

voltamograma gerado, o que era de se esperar, pois o eletrodo sem 

modificação não reage com o H2S em solução. 

 Após os testes com o eletrodo sem modificação, realizou-setestes com o 

eletrodo modificado com filme de cobre. O experimento foi executado de forma 

análoga ao realizado para o eletrodo base, porém novamente não foi 

observado nenhum pico sendo formado. Uma sugestão para tal fato é que para 

a reação ocorrer seja necessário a presença de óxido de cobre no filme e, 

como visto na ativação e estabilização deste filme, não é observado nenhum 

pico nem alteração referente à oxidação e formação desta camada de óxido. 

4.3.2. Determinação de sulfeto empregando eletrodo modificado 

com filme de níquel 

 Um teste inicial foi elaborado de forma análoga aos realizados para o 

eletrodo base e modificado com cobre, de forma a comparar os resultados nas 
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mesmas condições. Para o filme de níquel foi observado um pico por volta de 

(8 ± 35) mV, que aumentou de forma linear às adições de sulfeto. Os 

voltamogramas e a curva analítica gerada são apresentados nas Figuras 4.9 e 

4.10, respectivamente. Um comportamento atípico foi observado nesta curva, 

com a formação de duas inclinações diferentes, uma para concentrações 

menores e outra para concentrações maiores. Uma sugestão para tal alteração 

pode ter sido causada pelo volume de padrão adicionado no meio, levando a 

uma mudança na matriz do meio. 
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Figura 4.9 Voltamogramas obtidos a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

estoque padrão de Na2S 6,25 x 10-4 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (35,0 mL de 

tampão acetato, pH 4), com intervalo de 1 minuto entre varreduras 
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Figura 4.10: Curva analítica obtida a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

padrão de Na2S 6,25 x 10-4 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (35,0 mL de tampão 

acetato pH 4) com 1 minuto de intervalo entre as varreduras. Equações da reta: i 

= 1673330C – 29,063, R = 0,9958 ( );i = 2962190C – 111,595, R = 0,9981( ) 

 De acordo com Giovanelli et al. (2003), a reação que ocorre na 

superfície do eletrodo é: H2S + NiO  NiS + H2O. Dessa forma, é formado o 

sulfeto metálico na superfície do eletrodo e, com a aplicação de potencial, o S-2 

é oxidado a S0, de acordo com a semi-reação: NiS Ni2+ + S + 2e-. Com isso, 

pode-se notar que parte do óxido de níquel presente na superfície é perdido em 

cada análise, além do sulfeto ser transformado em enxofre. Porém, é 

observado que esta reação não afeta a linearidade das curvas geradas, mesmo 

em casos de concentrações maiores de sulfeto em solução. É importante 

lembrar que, com a aplicação do potencial positivo, é garantida a oxidação de 

qualquer níquel metálico que venha a ocupar parte da superfície do eletrodo 

para óxido de níquel. 
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 Após este primeiro teste, dois parâmetros se tornaram importantes para 

serem avaliados: tempo de intervalo entre cada varredura e volume de padrão 

adicionado ao meio reacional. 

 A avaliação do impacto do intervalo de tempo entre varreduras no sinal 

gerado foi feita repetindo-se as condições experimentais anteriormente usadas, 

alterando-se apenas o tempo entre cada varredura de 1 minuto para 20 

segundos. Uma diminuição na sensibilidade foi observada nessas condições, 

pois, a quantificação do sulfeto só foi possível ser realizada para concentrações 

superiores (> 7,00 x 10-5 mol L-1).  Isto ocorre, pois a extensão da reação varia 

de acordo com o tempo em que o filme de óxido de níquel é exposto a um meio 

contendo H2S. Sendo assim, a quantidade de sulfeto metálico formado na 

superfície do eletrodo será menor. Além disso, a linearidade da curva também 

foi prejudicada, provavelmente pela maior facilidade de ocorrerem incertezas 

operacionais, devido ao tempo restrito para adição, agitação e operação do 

software para inicio de cada varredura. 

 As Figuras 4.11 e 4.12 apresentam, respectivamente, os voltamogramas 

e a curva analítica resultante deste experimento. A partir destes resultados foi 

adotado o tempo de 1 minuto de intervalo entre varreduras para as demais 

determinações. 
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Figura 4.11:Voltamogramas obtidos a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

padrão Na2S 6,25 x 10-4mol L-1 sobre eletrólito-suporte (35,0 mL de tampão 

acetato, pH= 4), com intervalo de 20 segundos entre varreduras 
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Figura 4.12: Curva analítica obtida a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

padrão de Na2S 6,25 x 10-4 mol L-1sobre eletrólito-suporte (35,0 mL de tampão 
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acetato pH 4) com 20 segundos de intervalo entre varreduras. Equação da reta: i 

= 582901C – 40,371, R = 0,9702 

 

Para avaliar o efeito da variação da matriz pela adição de um volume 

significativo, tanto para o padrão sulfeto de sódio como para o padrão de 

sulfeto de amônio, foram preparadas soluções estoque destes padrões com 

concentrações superiores (sulfeto de sódio: 0,00125 mol L-1; sulfeto de amônio 

0,00156 mol L-1), além do volume de tampão acetato pH 4 ser aumentado para 

40,0 mL. Desta forma, foi possível diminuir o volume total adicionado, ao final 

de todas as adições, de 9,0 mL para 5,0 mL. 

A Figura 4.13 mostra os voltamogramas obtidos para a determinação 

utilizando o padrão de sulfeto de sódio 0,00125 mol L-1 e, a Figura 4.14, sua 

curva analítica. 

 

Figura 4.13: Voltamogramas obtidos a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

estoque padrão de Na2S 0,00125 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de 

tampão acetato, pH 4)  
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Figura 4.14: Curva analítica obtida a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

padrão de Na2S 0,00125 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de tampão 

acetato pH 4). Equação da reta: i = 473275,4 C - 9,9596, R = 0,9983 

 

Os resultados obtidos apresentaram boa linearidade e uma 

concentração mínima detectada semelhante ao encontrado anteriormente (1,74 

x 10-4 mol L-1). Além disso, foi observada uma concordância na correlação 

linear em todos os pontos determinados, inclusive após a concentração de 0,7 

x 10-4 mol L-1. 

As Figuras 4.15 e 4.16 mostram os voltamogramas e a curva analítica 

obtida com a utilização de sulfeto de amônio 0,00156 mol L-1. 
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Figura 4.15: Voltamogramas obtidos a partir de sucessivas adições (200 µL) de 

estoque padrão de (NH4)2S 0,00156 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de 

tampão acetato, pH 4), com intervalo de 1 minuto entre varreduras 
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Figura 4.16:Curva analítica obtida a partir de sucessivas adições (200 µL) de 

padrão de (NH4)2S 0,00156 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de tampão 

acetato pH 4). Equação da reta: i = 382743,9 C + 1,713; R = 0,9895 
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Para o padrão de sulfeto de amônio, identificou-se uma menor 

linearidade em comparação ao sulfeto de sódio e, por este motivo, optou-se por 

se manter a utilização deste como padrão. 

Entretanto, foi observado que, a partir de uma concentração (sulfeto de 

sódio: 8,72 x 10-5 mol L-1; sulfeto de amônio: 6,72 x 10-5 mol L-1), o sinal gerado 

pela presença de sulfeto não aumentou com a adição de mais padrão ao meio 

reacional. Essa limitação pode ser associada à saturação do filme metálico, 

demonstrando uma menor qualidade do filme formado. Diante dos resultados e 

das hipóteses levantadas, buscou-se a preparação de um eletrodo cujo filme 

de níquel fosse o mais bem elaborado possível. Um cuidado maior foi tomado 

em relação ao polimento e preparação do eletrodo base para a 

eletrodeposição. 

Para verificar a melhora na qualidade do filme formado, foi realizada a 

determinação de sulfeto com uso do padrão de sulfeto de sódio 0,00125 mol L-1 

e 40,0 mL de tampão acetato pH 4 como eletrólito-suporte. As Figuras 4.17 e 

4.18 apresentam os voltamogramas e a curva analítica obtida.  
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Figura 4.17: Voltamogramas obtidos a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

estoque padrão de Na2S 0,00125 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de 

tampão acetato, pH 4) 
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Figura 4.18: Curva analítica obtida a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

padrão de Na2S 0,00125 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de tampão 

acetato pH 4). Equação da reta: i = 268377,71 C – 10,584; R = 0,9968 

-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200

-100

-50

0

50

100

150

2,19 x10
-4 

 mol L
-1

3,05 x10
-5
 mol L

-1

 

 

E vs Ag����|AgCl (mV)

I p
 (

A

)



51 

 

A partir destes resultados, foi verificada uma concordância na correlação 

linear de todos os pontos de concentração, mesmo com a adição de um 

volume de 7,0 mL de padrão. Além disso, pode ser observado que há 

discernimento no sinal da solução com a mais alta concentração de sulfeto 

(2,19 x 10-4 mol L-1) testada, indicando que não houve saturação do filme. 

Para a determinação do sulfeto numa simulação de amostras de campo 

ou em avaliação de produtos candidatos a sequestrante de H2S, é necessária a 

aplicação do eletrodo em meio com elevada força iônica (presença de alta 

concentração de íons como, por exemplo, cloreto). Por isso, foi necessária a 

avaliação da aplicabilidade do filme de níquel para quantificação do sulfeto em 

meio contendo íons cloreto.  

Um experimento foi realizado utilizando a janela de potencial reduzida, 

de -500 a 200 mV, com adição de 0,5 mol L-1 de NaCl ao tampão acetato pH 4 

usado. Esta concentração de cloreto de sódio foi escolhida com base no 

exemplo de água de formação usada (Tabela 1.2, página 6). A partir da mistura 

da água de formação e do mar, será formada uma água produzida com 

concentração de cloreto de aproximadamente 40 g L-1. Considerando que, para 

a determinação de sulfeto, há a perspectiva de diluição da amostra original, de 

modo que a concentração do analito esteja na faixa entre 10-4 e 10-5 mol L-1 e, 

neste sentido, a salinidade também passará pelo processo de diluição. Assim 

sendo, a concentração de cloreto no meio de 0,5 mol L-1 (29 g L-1) pode ser 

considerada como alta, permitindo uma avaliação no cenário de excesso de 

cloreto. As Figuras 4.19 e 4.20 mostram, respectivamente, os voltamogramas e 

a curva analítica resultantes deste experimento. 
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Figura 4.19: Voltamogramas obtidos a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

estoque padrão de Na2S 0,00125 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de 

tampão acetato, pH 4, com adição de 0,5 mol L-1 de NaCl) 
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Figura 4.20: Curva analítica obtida a partir de sucessivas adições (500 µL) de 

padrão de Na2S 0,00125 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de tampão 

acetato pH 4, com adição de 0,5 mol L-1 de NaCl) Equação da reta: i = 2744400 C 

– 105,83; R = 0,9955 
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A Tabela 4.3 compara os resultados encontrados em matriz na ausência 

e presença de cloreto. A partir desta comparação pode-se inferir que há 

perspectiva de aplicação do eletrodo para determinação de sulfeto, em meios 

com alta concentração de cloreto, com uso da janela de potencial reduzida. 

 

Tabela 4.3: Comparação entre a determinação de sulfeto em tampão acetato pH 4 

com ou sem adição de cloreto 

 Ausência de cloreto Presença de cloreto (0,5 mol L-1) 

Csmín 2,50 x 10-5 mol L-1 3,05 x 10-5 mol L-1 

Csmáx 2,20 x 10-4 mol L-1 2,40 x 10-4 mol L-1 

Sensibilidade 268378 2744400 

r 0,9968 0,9955 

Csmín = concentração mínima de sulfeto determinada; Csmáx= concentração máxima de 

sulfeto determinada; r = coeficiente de correlação 

4.3.2.1. Figuras de mérito 

 O calculo do limite de detecção (LD) seguiu a metodologia descrita por 

Pinho (2009), onde a determinação do LD é dado pela equação: 

    Eq3. 

Sendo: 

σB = desvio padrão do branco 

b = coeficiente angular da curva analítica  

 Vinte replicatas do branco foram realizadas em eletrólito-suporte de 

tampão acetato pH 4, e calculou-se o desvio padrão da corrente na região onde 

ocorrem os máximos de pico de sulfeto (-50 a 100 mV). A média das replicatas 
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resultou em (0,588 ± 0,018) μA. Usando a curva analítica obtida para o meio 

contendo cloreto (figura 4.20, página 53), obtêm-seum limite de detecção igual 

a (7,07± 0,21)x 10-7 mol L-1. 

 O limite de quantificação (LQ) é definido por Valderrama et al. (2008) 

como: 

    Eq4. 

 A partir desta equação, pode-se calcular o limite de quantificação e, 

utilizando a mesma curva usada no cálculo do LD, chega-se ao resultado 

(2,11± 0,07)x10-6 mol L-1. 

O limite de linearidade pode ser determinado através de sucessivas 

adições de padrão até a observação da perda da linearidade e uma variação 

no perfil de sinal obtido. A figura 4.21 mostra uma curva em que se pode 

observar este comportamento. 
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Figura 4.21: Curva formada a partir de sucessivas adições de padrão de Na2S 

0,00125 mol L-1 sobre eletrólito-suporte (40,0  mL de tampão acetato pH 4, em 

presença de 0,5 mol L-1 de NaCl) 



55 

 

 Este resultado demostra que, para estas condições experimentais, 

acima da concentração de 2,40 x 10-4 mol L-1, ocorre perda de linearidade. 

Uma sugestão para tal evento neste processo é uma saturação da superfície 

do eletrodo, o que impediria a observação da proporcionalidade entre sulfeto 

adicionado ao meio e conseqüente formação do NiS.  

 A faixa linear ou faixa de aplicação corresponde ao intervalo de 

concentração no qual é possível se construir uma curva analítica com 

proporcionalidade e linearidade entre os pontos medidos. A partir dos dados 

experimentais, foi determinado o limite de linearidade em 2,40 x 10-4 mol L-1, e 

só foi possível a detecção e determinação de concentrações na faixa de 3,00 x 

10-5mol L-1. Sendo assim, a faixa linear obtida se encontra entre 3,00 x 10-5 e 

2,40 x 10-4 mol L-1. 

 A precisão é utilizada para expressar o grau de concordância entre os 

resultados de uma série de medidas nas mesmas condições determinadas. 

Uma das formas de obtê-lo é a partir do desvio padrão relativo. Durante o 

estudo com sequestrante de H2S, o ensaio (adição de padrão de sulfeto a uma 

solução contendo 0,05% v/v de sequestrante e 0,5 mol L-1 de NaCl) foi 

realizado em triplicata, medindo-se a concentração de sulfeto a cada 10 

minutos até um total de 40 minutos.A partir dos resultados calculou-se o desvio 

padrão relativo (Tabela 4.4) para cada intervalo de tempo medido. O teste de 

Doerffel foi realizado com 95% de confiança (valor crítico de 0,97) para os 

valores obtidos para eliminação de possíveis outliers.Os valores do teste Q 

obtidos são reportados na Tabela 4.4 (Valderrama et al., 2008; Andriotti, 2005). 
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Tabela 4.4: Concentração de sulfeto para cada replicata (mol L-1),desvio padrão 

relativo calculado e resultado do teste de Doerffel 

Sendo: DP = desvio padrão; %DPR = desvio padrão relativo ((DP/Média)x100) 

 

 A precisão dos testes foi calculada para a concentração determinada em 

cada intervalo de tempo, determinando a repetitividade do ensaio. Pode ser 

observado que, quanto maior o tempo de leitura, maior a incerteza associada à 

triplicata. Uma hipótese para este comportamento é que, com a diminuição da 

concentração, a determinação do analito é mais suscetível a incertezas. 

O teste Q corrobora a avaliação da precisão, onde foi observado que na 

medida com 40 minutos, um valor se apresentou como outlier (0,852 x 10-3 mol 

L-1).Com a exclusão deste valor, o desvio padrão relativo reduziu para 11,8%. 

Ainda assim, este DPR pode ser considerado elevado, mas, considerando a 

dinâmica do teste, onde, ao longo do tempo havia uma cinética de reação, e 

consequente diminuição da concentração do analito, a incerteza determinada 

pode ser considerada aceitável. 

 

[S-2] x 10-3, réplicas Média x 10-3 DP x 10-3
 % DPR Q 

1 2 3     

1,388 1,344 1,300 1,344 0,044 3,28 0,50 

1,082 0,980 0,995 1,019 0,055 5,42 0,85 

0,927 0,807 0,874 0,869 0,060 6,90 0,44 

0,852 0,729 0,617 0,732 0,118 16,2 1,91 
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4.4. SIMULAÇÃO DE AMOSTRA COM ADIÇÃO DE SEQUESTRANTE DE H2S 

 A injeção de sequestrante de H2S é uma técnica utilizada para 

eliminação deste composto durante a produção de petróleo. Por esta razão, foi 

realizado um estudo da atividade de um sequestrantecomercial com 

monitoramento da concentração de sulfeto em solução ao longo do tempo. 

Preliminarmente, avaliou-se o comportamento do produto comercial, 

quanto à eletroatividade na faixa de potencial de estudo (-500 a 200 mV). Este 

teste foi feito a partir da adição de 1,0 mL da solução contendo 0,05% (v/v) de 

sequestrante e massa de NaCl equivalente a 0,5 mol L-1 em 40,0 mL de tampão 

acetato pH 4.A partir dos resultados obtidos verificou-se que o sequestrante 

estudado não apresenta eletroatividade nesta faixa de potencial, tendo seu 

voltamograma semelhante ao obtido para a solução ‘branco’ do eletrólito-

suporte (Figura 4.8, página 40). 

À solução acima mencionada, é adicionado 1,0 mL de estoque de sulfeto 

de sódio 0,0625 mol L-1. À partir de então, obtém-se a amostra simulada. A 

determinação de sulfeto nesta amostra é feita a partir da retirada de uma 

alíquota de 1,0 mL, em tempo pré-determinado, que será adicionada ao 

eletrólito-suporte para sua determinação, por adição padrão. À partir destes 

dados, é feito uma curva de concentração de sulfeto em função do tempo, o 

que permite associar a atividade do sequestrante ao longo do tempo. A Figura 

4.22 resume o procedimento realizado no estudo da ação do sequestrante de 

H2S. 

Nos intervalos de tempo de 10, 20, 30 e 40 minutos, alíquotas foram 

amostradas e, desta forma, originou-se 4 determinações pelo método de 

adição padrão. Este ensaio foi realizado em triplicata. A Figura 4.23 exemplifica 
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os voltamogramas típicos obtidos na curva de adição padrão e a Figura 4.24 

mostra um exemplo de curva de adição padrão para 20 minutos.  

 

Figura 4.22: Esquema do procedimento realizado no estudo da ação do 

sequestrante de H2S 

 

Figura 4.23: Voltamogramas obtidos a partir da adição de 1 mL da amostra 

simulada sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de tampão acetato pH 4) seguida de 

sucessivas adições (500 µL) de estoque padrão de Na2S 0,0025 mol L-1 

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

I p
 (

A

)

E vs Ag|AgCl (mV)



59 

 

0,00000 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,00010
0

50

100

150

200

250

300

 

 
Concentração (10

-4
 mol L��

-1
)

I p
 (

A

)

 

Figura 4.24:Curva de adição padrão obtida a partir da adição de 1 mL de amostra 

simulada sobre eletrólito-suporte (40,0 mL de tampão acetato pH 4)seguida de 

sucessivas adições (500 µL) de padrão de Na2S0,0025 mol L-1. Equação da reta: i 

= 2724519,259 C + 43,94; R = 0,9970; tempo de 20 minutos 

 

A partir da equação da reta obtida no método de adição padrão, para 

cada tempo de amostragem, calculou-se as concentrações de sulfeto ao longo 

do tempo. A Tabela 4.5 resume as médias calculadas dos ensaios em triplicata 

e a Figura 4.25 mostra a concentração de sulfeto ao longo do tempo na 

amostra contendo o sequestrante testado. 
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Tabela 4.5: Concentração média de sulfeto (mol L-1) ao longo do tempo, em 

presença de sequestrante de H2S 

Tempo (min) Concentração de sulfeto 

0 25,0 x 10-4 

10 (13,5 ± 0,440)x 10-4 

20 (10,2 ± 0,550)x 10-4 

30 (8,69 ± 0,603)x 10-4 

40 (7,32 ± 1,17)x 10-4 
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Figura 4.25: Concentração de sulfeto versus tempo para as amostras contendo o 

sequestrante em solução. 

  Com base nos resultados encontrados, é possível inferir que o 

eletrodo modificado detectou a ocorrência de atividade do sequestrante ao 

longo do tempo. Além disso, nota-se que há uma maior variação no resultado 

obtido para cada medida feita, o que indica que ocorre uma maior incidência e 

acúmulo de incertezas ao longo do experimento. Pode ser observado também 
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que, nos primeiros 10 minutos de exposição ao H2S, ocorreua queda mais 

acentuada de sua concentração no meio. 

 O objetivo deste ensaio foi a avaliação da aplicabilidade do eletrodo 

modificado para determinação de sulfeto, ao longo do tempo, em presença de 

sequestrante de H2S. Por este motivo, a decisão do intervalo (10 minutos) e do 

total de tempo (40 minutos) estudado no ensaio se baseou em determinar, 

apenas, se o eletrodo apresenta esta capacidade. 

Para avaliar uma possível volatilização do sulfeto nas amostras 

simuladas, foi feito um ensaio onde 1 mL do padrão 0,0025 mol L-1 foi 

adicionado a 24 mL de tampão acetato pH 4. A simulação foi realizada no 

tampão, pois as amostras contendo o sequestrante possuía pH por volta de 5. 

Após uma hora, determinou-se a concentração de sulfeto no meio (0,00239 mol 

L-1), sendo observada uma queda inferior a 5% na concentração do sulfeto e, 

por este motivo, inferiu-se que uma eventual volatilização do sulfeto não seria 

considerada. 
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5. CONCLUSÕES 

A montagem do eletrodo compósito base foi feita com sucesso e, a partir 

da avaliação de sua capacidade contra um sistema redox conhecido, conclui-se 

que o eletrodo apresenta boa reprodutibilidade em suas medidas. Além disso, 

foi possível verificar a grande versatilidade do eletrodo, tanto para 

determinações em região catódica quanto anódica. 

A eletrodeposição dos filmes metálicos de cobre e níquel foi alcançada 

de forma satisfatória, e suas metodologias de deposição foram otimizadas com 

tempo e concentração ótimos para a deposição no eletrodo compósito de 

grafite-epóxi usado. Para o filme de cobre é utilizado uma solução contendo 0,6 

mol L-1 de CuSO4.5H2O, com aplicação de potencial de -500 mV por 20 

minutos. Para o de níquel, é usado uma solução contendo 0,4 mol L-1 de 

NiSO4.6H2O, com aplicação de potencial de -1000 mV por 20 minutos. Os 

filmes apresentaram boa resistência mecânica, sendo o de níquel que 

apresentou maior resistência e aparência mais homogênea. 

 Um estudo da estabilidade dos filmes em solução tampão acetato pH 4 

foi realizado, em presença ou ausência de cloreto. Os dois filmes são estáveis 

por mais de 50 ciclos em tampão acetato, porém em presença de Cl- ambos os 

filmes se degradam. Uma janela de potencial adequada para o filme de níquel, 

onde não ocorre a sua degradação, foi verificada. O filme se manteve estável 

por pelo menos 50 ciclos em soluções contendo de 0,1 a 0,5 mol L-1 de Cl-. 

O eletrodo compósito de grafite-epóxi apresentou grande versatilidade 

de aplicação e reutilização, sendo necessária apenas a remoção do filme 

metálico, com uso de lixa, e um polimento de sua superfície para retorná-la ao 
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compósito original. Combinado à sua capacidade de moldagem, a deposição 

de filmes metálicos pode ser aplicada para diversos fins. 

A determinação de sulfeto pelo eletrodo modificado com filme de cobre 

não foi alcançada e mais estudos para aplicações deste eletrodo ou 

modificação da metodologia para aplicação em determinação de sulfeto devem 

ser realizados. 

A determinação de sulfeto por eletrodo modificado com filme de níquel 

foi satisfatória, apresentou boa sensibilidade e linearidade, com limite de 

detecção de 7,07 x10-7 mol L-1e limite de quantificação de 2,11 x10-6 mol L-1. A 

faixa de aplicação foi de 3,00 x 10-5 a 2,40 x 10-4 mol L-1. A determinação de 

sulfeto em meio salino também foi alcançada, utilizando uma menor janela de 

potencial. 

O eletrodo modificado com filme de níquel foi aplicado num estudo da 

atividade de um sequestrante de H2S. A partir deste estudo, foi possível 

comprovar a aplicabilidade do eletrodo para o acompanhamento da 

concentração de sulfeto ao longo do tempo, em amostras simuladas contendo 

sequestrante de H2S em presença de cloreto. 
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